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Juleaften i Reformert Kirke 2019. Foto: Rosa Engelbrecht
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PRÆSTENS ORD

(Matthæusevangeliet 21, 5)

”Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel.”
… Vi giver ordet til vores udlands-korrespondent …
”Kære lyttere, Jesus fra Nazaret kommer til pesach-festen i hovedstaden,
manden, der har vist en – hidtil uset – succeshistorie frem i løbet af de sidste 3 år.
Næsten komet-agtigt kan man kalde tømrersønnens vej til berømmelsen. Ja, en
komet skal også have vist sig på himlen ved hans fødsel for snart 33 år siden. Må
vi allerede anse det for et særligt tegn? Denne mand tiltrækker i hvert fald menneskemængden siden hans allerførste offentlige optræden. Og flere og flere siger:
Han er Messiassen, den forjættede, ham, vi venter på. Jesus selv har hverken
bekræftet eller dementeret udsagnet. Hans krav er stor, men hans personlige optræden beskeden. Og netop derfor elsker folket ham. Endelig en, der gør, som han
siger, frygtløs, men aldrig respektløs. Det er det, jeg hører allesteds. Og lige meget, hvor Jesus når hen, bliver han omringet af sine fans og dem, der søger hjælp.
Også her i Jerusalem står menneskene allerede i timevis på gaden. De udbreder
deres klæder på gaden ligesom en rød løber. De opvarmer med at synge Hosianna.
De skærer palmegrene af, som de vil vinke med, når han om lidt ankommer. Men
kommer han gående, til fods, alene eller ledsaget af sine disciple? Og nu, derovre
ser jeg, der kommer bevægelse i menneskemængden. Og Hosianna-råbene bliver
højere. Øjensynligt sker der noget. Ja, Jesus kommer, jeg kan se ham nu – og ja,
han kommer ikke til fods. Han rider på et æsel. Ja, det er virkelig en overraskelse.
Alletiders PR-Coup. Det forener begge dele, messiansk krav og personlig beskedenhed. For det er jo klart: Dette æsel er henvisning til profeten Mikas ord: ”Se,
din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel”. Din konge, Messiassen.
Med dette indtog bekræfter Jesus fra Nazaret sit krav. Og det vil helt sikkert hidse
stemningen op her i hovedstaden. Vi må vente spændt på, hvordan den politiske
og religiøse ledelse vil reagere og hvor længe disse Hosianna-råb vil forsætte.
Hvad der begynder så fantastisk, kan blive til noget tungt noget. Men for tiden er
begejstringen stor, som I hører. Jeg giver tilbage til radiostationen.”
Vi takker vores
udlands-korrespondent. I dagens
anledning hører vi
nu DR`s Pigekor
synge under ledelse
af chefdirigent
Phillip Faber … .



Pastor
Sabine Hofmeister

MENIGHEDSFORSAMLING 2020
Ekstraordinær menighedsforsamling afholdes,
Søndag den 15. november 2020 kl. ca. 11.15, efter gudstjenesten,
i Kirken, pga. coronarestriktioner,
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Godkendelse af de på menighedsforsamlingen den 28.8.2020.
foreslåede vedtægtsændringer. Se pt. 8 herunder.
4. Eventuelt.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Beslutningsreferat fra menighedsforsamling den 28.08.2020
Antal mødte medlemmer: 17.
Valg af dirigent: Peter Honoré blev valgt.
Valg af 2 stemmetællere.
Anders Engelbrecht og Folke Ejvang blev valgt.
Peter Honoré aflagde beretning for de forløbne 1½ år.
Sabine Hofmeister aflagde præstens beretning for de forløbne 1½ år.
Jørgen Honoré Møller fremlagde regnskabet for 2019 og kommenterede det.
Jørgen Honoré nævnte, at der var ændret i regnskabsprincipperne efter nye
retningslinjer fra Kirkeministeriet. Regnskabet blev godkendt.
Kirkeministeriet har bedt om et nyt 2018 regnskab, idet opstillingen vedr.
oplysninger om donationer skal suppleres med indbetalt kirkeskat og indbetaling på konto ”øremærkede”.
Regnskabet er udfærdiget i ny udgave indeholdende de nye regler og
indstilles til godkendelse. Regnskabet blev godkendt.
Jørgen Honoré Møller fremlagde og kommenterede budget for 2020, der
blev godkendt.
A.Valg til Forstanderskabet. Valgperioden er to år.
Annette Dahl Holm, der var villig til genvalg, blev valgt.
Fire nye forstandere skulle vælges idet:
En plads er ubesat.
Annie Devantier Lauritzen er afgået ved døden.
Erik Deleuran Rand ønskede at udtræde. Manglende tid.
Jan Christensen ønskede at udtræde. Manglende tid.
Annelise Deleuran Petersen blev valgt som ny forstander.
Ingen øvrige opstillet.
B.Valg af suppleanter til Forstanderskabet. Valgperioden er 2 år.
En 1. og 2. suppleant skulle vælges. Ingen opstillede. Ingen valgt.


C. Valg til Ligningskommissionen. Valgperioden er 4 år.
På valg var, Inge Lise Hermann, der var villig til genvalg, blev valgt.
D. Valg af suppleanter til Ligningskommissionen. Valgperioden er 2 år.
Marianne Schrøder blev valgt som suppleant.
E. Valg af Billagskontrollanter. Valgperioden er 4 år.
På valg var, Rikke Honoré Pajbjerg, der var villig til genvalg, blev valgt
F. Valg af suppleanter til Bilagskontrollanter. Valgperioden er 2 år.
Yt Asbøl blev valgt.
8. Ændringsforslag til vedtægternes §7.1. og § 12.Vedr. antal forstandere og
ikrafttrædelsestidspunkt for vedtægtsændringer.
§ 7.1 lyder således:
Forstanderskabet består af menighedens præst og 6 af de på menighedsforsamlingen valgte medlemmer. Valgperioden er 2 år.
og foreslås ændret til:
Forstanderskabet består af menighedens præst samt mindst 1 og højst 6 af de
på menighedsforsamlingen valgte medlemmer. Valgperioden er 2 år.
§ 12 lyder således:
Så snart nærværende vedtægter har modtaget allerhøjeste stadfæstelse træder
de i kraft, hvilket meddeles menighedens medlemmer.
og foreslås ændret til:
Nærværende vedtægter træder i kraft, når de er vedtaget på to på hinanden
følgende menighedsforsamlinger, jfr. §4.5.
Ændringsforslagene skal vedtages på en ny, ekstra menighedsforsamling i
henhold til vedtægterne.
9. Emner fra Forstanderskabet eller Menighedens medlemmer.
Ingen indkomne forslag.
10. Eventuelt: Peter Honoré efterlyser emner til Forstanderskabet.
11. Næste menighedsforsamling afholdes søndag den 15.11.2020, efter gudstjenesten, efter anbefaling fra Forstanderskabet.
Efter behandlingen af
dagsordenen hyggede
man sig i kirken med
kaffe og eller vin med
lidt behørigt indpakket
mundgodt til.



Menighedsforsamling med
afstand i en coronatid!

NY FORSTANDER
Indsættelse

Forstanderskabet og Menigheden byder Annelise Deleuran Petersen velkommen
igen i Forstanderskabet.
Annelise blev indsat i embedet søndag den 4. oktober.
Hun har tidligere været forstander fra 2013 til 2017.
Samtidig sagde man farvel
og tusind tak til Jan Christensens for hans tid og arbejdsindsats i Forstanderskabet.
Erik Deleuran Rand, som
desværre ikke kunne være tilstede, fik også en stor tak for
sin indsats i sin anden periode
som forstander.

Indsættelse i en coronatid! Fra venstre: formand Peter Honoré,
Annette Dahl Holm og nyindsatte Annelise Deleuran Petersen,
begge medlem af Kirkeudvalget, og pastor Sabine Hofmeister.
Foto: Jørgen Honoré Møller.

Flere Forstandere?
Det ville i høj grad være godt. Men det er ikke lykkedes at mønstre et fuldtalligt antal medlemmer til embedet ved de seneste Menighedforsamlinger. Dette
har bevirket, at Forstanderskabet nu arbejder på at ændre vedtægterne, således at
kravet om antallet af forstandere ud over præsten, som er ”født” medlem, gøres
fleksibelt. Se pt. 8 i referatet på side 4.
Der syntes at tegne sig et mønster i disse år, hvor det er svært for medlemmerne
at afse tid til at forpligte sig til faste aftaler. Til gengæld er der altid opbakning til
at medvirke ved enkeltopgaver, eller at påtage sig faste arbejdsopgaver som kan
udføres hjemmefra, eller fysisk ved skolen, kirken og kirkegården, når det spontant
passer i den enkeltes tid. Desuden bor mange medlemmer spredt rundt i landet.
Omkring 25 medlemmer tager frivilligt del i, og medansvar for, de mange administrative, sociale og praktiske opgaver som skal fungere i driften af en menighed.
Med få forstandere, i øjeblikket tre ud over præsten, er det en umulig opgave
selv at overkomme alle opgaverne.
Der uddelegeres derfor endnu mere arbejde til eksterne udvalg. I øjeblikket
arbejder en gruppe medlemmer med planer for organisering af et eksternt Ejendomsudvalg.
Venlig hilsen Rosa Engelbrecht



AKTIVITETER
Store og små profeter

Bibelværkstedet den 11.,18., og 26. 11.

Profeterne i det Gamle Testamente deles op i såkaldte store og små profeter. Tilhørsforholdene skyldes bøgernes omfang og ikke profeternes betydning. Mange
mennesker tror at de bibelske profeter er optaget af at forudsige fremtiden, men
det er en misforståelse. Snarere er de nemlig kaldet til at overbringe et budskab fra
Gud til deres samtidige.
Ved Bibelværksted 2020 vil vi sammen med pastor Sabine Hofmeister lære
de gamle profeter, deres budskab, teologi og liv bedre at kende. Vi mødes de tre
onsdage i november kl. 19.00 i Reformert Skole.
Alle er hjertelig velkomne

JUL OG NYTÅR I MENIGHEDEN 2020-21
1. søndag i advent

Søndag den 29.11. fra kl. 14.00

Juleklip fra 2019 kun 20 kr.

Meget er anderledes i år! Pandemien præger vores
hverdag. Men lykkeligvis er kirkens indendørs arrangementer ikke underlagt det almindelige forsamlingsforbud. Det er kun lokalernes størrelse, der
sætter grænsen!
Derfor vil vi gerne invitere til en kop kaffe eller
te, gløgg, æbleskiver og julekage i Den Reformerte
Skole. Gudstjenesten begynder kl. 16.00 i kirken.
Grundet Covid-19 må vi i år desværre undvære
Luciapigerne under gudstjenesten. Et gammelt
ordsprog siger: ”Når en dør lukkes, åbnes en anden”.
Vær med og oplev at adventstiden også i år synges
ind for alvor i vores Reformerte Kirke.
Alle er velkomne. Forstanderskabet

Julefrokost v/Eftermiddagsmødet
Onsdag den 2. december kl. 13.00
i Reformert Skole.



Julefrokost og Covid-19? - Vi kan gøre det!
Ingenting er som ”vi plejer” i 2020, men heldigvis
må der ikke gives afkald på alt og alle i år. Med små
justeringer, god afstand og hygiejne kan vi alligevel

mødes til årets julefrokost v/Eftermiddagsmødet.
Maden bliver denne gang leveret udefra. Prisen er 120,- kr. pr. person. Tilmelding er obligatorisk og skal ske til Karin Ejvang, tlf. 4129 3144, eller Søs Honoré,
tlf. 2227 8440.
Alle er hjertelig velkomne. Venlig hilsen Eftermiddagsmødet

Kirkegården skal pyntes

Julen nærmer sig, selv i en coronatid, så nu er det også tid til plantning af juleblomster og granpyntning på gravstederne.
Hvis man har spørgsmål, eller
ønsker om nye aftaler, eller evt.
ændringer af bestående aftaler
vedrørende gravsteder, bedes man
hurtigst muligt rette henvendelse
til:
Peter Honoré, tlf.: 7592 8368.
Mail: tomme-pierre@mail.tele.dk

Julehjælp i Menigheden

I lighed med de seneste år ønsker Forstanderskabet at tage hensyn til, at tiderne
kan være økonomisk trængte for nogle. Det oplever vi også blandt vores egne menighedsmedlemmer. Derfor glæder det Kirkeudvalget, at et enigt Forstanderskab
har besluttet, at der kan uddeles julehjælp til evt. trængende medlemmer af Den
Reformerte Menighed i december i år.
Ansøgningen sendes, indtil begyndelsen af december, til pastor Sabine Hofmeister, Mail: s.hofmeister@reformert.dk, eller tlf. 3054 0320.

Julegaver til børnene i kirken

Den Reformerte Kirkes tradition fra 1883 med gaver til de børn som kommer i
Reformert Kirke juleaften, og som er tilmeldt gaveuddelingen, fortsætter stadig i
2020. Uddelingen vil naturligvis ske under omhyggelig hensyntagen til de gældende corona-restriktioner!
Hvis man ønsker at tilmelde børn til julegaver denne aften, udfyldes den vedlagte julegaveseddel, som sendes til den påtrykte adresse senest den 1. dec.
Det er som vanligt også muligt selv at medbringe en gave til uddeling, men af
hensyn til de andre børn, beder vi om, at der kun afleveres/ønskes én gave pr.
barn.
Venlig hilsen, Forstanderskabet


Juleaften

Også i år vil vi meget gerne se jer alle
sammen til juleaftensgudstjeneste i
Reformert Kirke i Fredericia!
Grundet coronarestriktioner kan vi
på nuværende tidspunkt ikke oplyse
mere. Men der vil sandsynligvis være
flere gudstjenester i løbet af dagen.
Vi informerer jer direkte så snart
vi hører nærmere fra Kirkeministeriet
med hensyn til julegudstjenester.
Vi ses i kirken juleaften 2020.
Også i år vil vi stå på tæer og stiger for at pynte et
juletræ, som når helt til loftet!

Venligst Forstanderskabet

Godt Nytår

Søndag den 3. januar kl. ca. 11.15 i Kirken
Forstanderskabet byder på champagne og kransekage i forlængelse af den første
gudstjeneste i ”Det Nye År”.
Der tages særligt hensyn til Covid-19-restriktioner. Bænke og små borde sættes
frem i Kirken. Og så længe man sidder ned, må mundbindet gerne tages af og
man kan ønske hinanden et godt og velsignet år 2021.
Alle er hjertelig velkomne

DET HISTORISKE HJØRNE
Fælleskalk – i en corona - tid?



Nej, naturligvis ikke!
Omkring 1900 var man i Danmark plaget af smitsomme sygdomme, bl.a. af
tuberkulose, hvorfor man med datidens viden om smittespredning kastede blikket på kirkernes fælleskalke. Ved anvendelsen af denne drak alle nadvergæster af
samme kalk, og præstens opgave var da, efter hver enkel havde drukket af kalken,
at aftørre kanten med en serviet.
Inden for folkekirken tog man sagen op til drøftelse i perioden 1904-07. Der
blev argumenteret for og imod. Tilhængerne af en fornyelse argumenterede for det
sundhedsmæssige og æstetiske, ligesom man mente, at nogle holdt sig tilbage fra
nadveren, fordi man skulle drikke af samme bægre som eventuelle smittebærere.
Modstanderne derimod henholdte sig til den kirkelige tradition samt henviste til
Bibelen ”Jesus tog kalken og sagde ”Drik alle heraf” og havde slet ingen ønsker
om ændringer.
Beslutningen blev, efter de afholdte møder i årene 1904-07, at menighederne

skulle have muligheden for at indføre særkalke, dvs. nadverbægre. I 1907 fik man
lov til at anvende særkalke på sygehuse, ordningen bredte sig i Folkekirken, der
ved Menighedsloven i 1922 blev pålagt at tage beslutning i sagen. At indførelsen
af særkalke ikke straks blev indført kan ses i beretninger fra kirker på Vestfyn,
hvor der først i 1935 og 1938 blev indført særkalke.
I vor Reformerte Kirke blev særkalkene indført i 1919. I 2014 blev yderligere
et antal bægre anskaffet, således der ved kirkelige højtideligheder med mange
nadvergæster er tilstrækkeligt med bægre. Fælleskalken er historie.
Anders Engelbrecht

BOGKASSEN
“En anden gren”

Roman af Jesper Wung Sung. Forlaget Rosinante. 352 sider.
“En anden gren” er en roman, der bygger på virkeligt stof, nemlig forfatteren
Jesper Wung Sungs oldeforældres liv, kineseren San Wung Sung og den københavnske pige, lngeborg Danielsen.
Romanen begynder med en beskrivelse af Sans liv, inden han i 1902 kommer
til København sammen med en større gruppe kinesere, der er kontraktligt lejede
og lønnede til at optræde i et kunstigt skabt kinesisk miljø i Tivoli, for at de her
kunne have noget eksotisk at lokke flere gæster i Haven med.
Derefter hører vi om lngeborg, hun er fra et middelklassehjem, og arbejder i en
bagerforretning. lngeborg er efter tidens målestok ret selvstændig. En dag går hun
i Tivoli selv, ser San arbejde med at tegne på den kinesiske stand. Kineserstanden
udgør en stor del af Tivoli i sommeren 1902, men lngeborg ser kun San, som hun
på stedet forelsker sig dybt og inderligt i.
San må ikke gå rundt alene, han må slet ikke forlade området, det står i kontrakten, men han bryder forbuddet, og de mødes, og derefter er deres forelskelse
og kærlighed så stærk, at den kan bære igennem alle de problemer, de på grund af
tidens og folks holdninger render ind i. San bliver i Danmark, da de andre kinesere rejser hjem, og han bevarer sin kinesiske levevis og måde at være på, også
hvad angår klædedragt o.s.v., og vi følger lngeborg og San på godt og ondt. Meget
af det de oplever er måske mere dum nysgerrighed end decideret ondskab, selv
om fremmedhadet flere gange stikker sit grimme ansigt frem.
Romanen er meget velskrevet. Man føler sig “med” i handlingen, og som læser
får man en inderlighedsfølelse ved tanken om San, den højt elskede, den anderledes, og den meget ensomme.
Rigtig god læselyst - Herdis Frahm Honoré

TAK
Tak til bl.a. ”kirkegårdsholdet” og til Gunner for nye beslag på skolens vinduer.


REFORMERT KIRKE
Billunds Boghandel
Gothersgade 24
www.billunds.dk

Menighedens historie
Købes hos Menigheden
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Gaveideer fra Menigheden!
Hæfter, postkort,
vin med særetiketter og
huguenotkors til
forskellige priser.

KALENDEREN
Gudstjenester
November
Søndag d. 1.
Søndag d. 15.

Søndag d. 29.
December
Søndag d. 13.
Torsdag d. 24.
Lørdag d. 26.
Januar
Søndag d. 03.
Søndag d. 17.
Søndag d. 31.

kl. 10.00 Sabine Hofmeister.
kl. 10.00 Sabine Hofmeister. Nadver. Menighedsforsamling.
Se i bladet.
kl. 16.00(!) 1. søndag i advent. Se i bladet.
kl. 10.00 3. søndag i advent. Sabine Hofmeister.
Juleaften Sabine Hofmeister. Se i bladet.
kl. 10.00 2. Juledag. Sabine Hofmeister. Nadver.
kl. 10.00 Sabine Hofmeister. Godt Nytår. Se i bladet.
kl. 10.00 Sabine Hofmeister.
kl. 10.00 Sabine Hofmeister. Nadver.

Sammenkomster
November
Onsdag d. 04.
Onsdag d. 11.

kl. 14.30
kl. 19.00

Eftermiddagsmøde. ”En hverdag med Covid-19”.
Bibelværksted. ”Store og små profeter i Bibelen”.
Se i bladet.
kl. 11.15 Menighedsforsamling. Se i bladet.
kl. 19.00 Bibelværksted. ”Store og små profeter i Bibelen”.
kl. 19.00 Bibelværksted. ”Store og små profeter i Bibelen”.
kl. 14-16 ”Gløgg og æbleskiver” i Reformert Skole. Se i bladet.

Søndag d. 15.
Onsdag d. 18.
Onsdag d. 25.
Søndag d. 29.
December
Onsdag d. 02.fra kl. 13.00 Eftermiddagsmøde. ”Julefrokost”. Se i bladet.

Januar

Onsdag d. 06.

kl. 14.30

Eftermiddagsmøde. ”Vise mænd eller hellige tre konger”.

SÆT X

Onsdag d. 3. februar kl. 14.30 v/ Eftermiddagsmødet. ”Min vej fra Folkekirken til
Reformert” m/ Herdis Frahm Honoré.
Lørdag den 27. februar. Styning af lindetræerne på kirkegården.

BIDRAG
Til Kirkebladet: L.B.N. kr. 100,-. Tusind tak!

Deadline for indlæg til næste nummer er den 5. januar 2021!
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Menighedens adresser:
Kirke og Skole
Dronningensgade 87, 7000 Fredericia
tlf. 7592 7297. Bank: Nordea,
Reg.: nr. 2440 kontonr.: 43889 58486
MobilePay 40025.
http://reformertfredericia.dk
Præst
Sabine Hofmeister, Danmarksgade 12,2.
7000 Fredericia, tlf. 7592 0551
s.hofmeister@reformert.dk
Træffes så vidt det er muligt,
i Skolen fredage fra kl. 10 til 12,
også på tlf. 7592 7297
Formand
Peter Honoré, Lunavænget 2
7000 Fredericia, tlf. 7592 8368
tomme-pierre@mail.tele.dk
Kirkeudvalg
Annette Dahl Holm, Havepladsvej 179
7000 Fredericia. Mobil: 2445 4912
dahlholm58@gmail.com
Annelise Deleuran Petersen
Dalsvinget 27, 7000 Fredericia
Tlf.: 7594 1218
a.deleuran.p@outlook.com
Ejendomsudvalg
Eksternt udvalg.
Kontaktperson:
Peter Honoré, Lunavænget 2
7000 Fredericia, tlf. 7592 8368
tomme-pierre@mail.tele.dk
Kirkegården
Al henvendelse om kirkegården rettes
til: Peter Honoré, Lunavænget 2
7000 Fredericia, tlf. 7592 8368
tomme-pierre@mail.tele.dk
12

Økonomi
Kasserer og løn
Jørgen Honoré Møller, Sauersvej 1,
7000 Fredericia, mobiltlf. 4037 2261
jomotomo@post10.tele.dk
Skat
Rosa Engelbrecht, Gefionsvej 16,
7000 Fredericia tlf.:2360 9060.
engelbrecht@c.dk
Menighedskartotek
Annelise Deleuran Petersen
Dalsvinget 27, 7000 Fredericia
Tlf.: 7594 1218
a.deleuran.p@outlook.com
Ministerialbogsfører
Kristina Devantier, Højstrupvej 142
2700 Brønshøj, tlf. 5133 9084
k.devantier@reformert.dk
Repræsentant v/ Det Danske
Bibelselskabs Stiftsudvalg
Tove Sminge Møller, Sauersvej 1
7000 Fredericia. Tlf.: 2140 1417
jomotomo@post10.tele.dk
Kirkebladsredaktion
Rosa Engelbrecht, Gefionsvej 16
7000 Fredericia, tlf. 2360 9060
engelbrecht@c.dk
Sabine Hofmeister
Herdis Frahm Honoré

Husk at melde flytning til:
Annelise Deleuran Petersen.
Se ovenfor!

